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 4QPMPƢOPTǅ"26"UɀBEF4MPWBLJB TSPKFPCDIPEOPVQPɀBEFOTLPVBEPEÈWBUFƶTLPVmSNPV[BNFɀBOPV
OBLPNQMFYOÞÞQɀBWVQJUOFK ÞäJULPWFK TUVEOJƢOFKBUFDIOPMPHJDLFKWPEZTDFMPTMPWFOTLPVQÙTPCOPTǅPV
4NF OB USIV  SPLPW B [B UFO ƢBT TNF [SFBMJ[PWBMJ NOPäTUWP QSPKFLUPW B NÈNF [B TFCPV EFTBǅ UJTÓD
TQPLPKOâDI[ÈLB[OÓLPW
 /BÝÓNDJFƶPNKFQPNÙDǅ[ÈLB[OÓLPN[BCF[QFƢJǅƢPOBKWZÝÝJVLWBMJUVWPEZ LUPɀÈTBQPVäÓWBOBQSJBNV
LPO[VNÈDJV LƥBMÝFKWâSPCOFKQSPEVLDJJ BMFCPEPSÙ[OZDIUZQPW[BSJBEFOÓBUâNQSJTQJFǅL[MFQÝPWBOJV
[EɀBWJB[ÈLB[OÓLPW QPEQPSPWBǅLWBMJUVBLPBKPDIɀBOVBQMZOVMâDIPEQSFWÈE[PL[ÈWJTMâDIPELWBMJUOFK
WPEZ
 /BÝF TMVäCZ W UFKUP PCMBTUJ TÞ LPNQMFYOÏ  /B [BƢJBULV SFBMJ[VKFNF  PECFS  B SP[CPS WPEZ BLP
WâDIPEJTLP QSF VSƢFOJF OFäJBEVDJDI MÈUPL  OB [ÈLMBEF ƢPIP TNF TDIPQOÓ QPTLZUOÞǅ PECPSOÏ
QPɀBEFOTUWP B OBWSIOÞǅ ƢP OBKFGFLUÓWOFKÝJF B OBKWIPEOFKÝJF SJFÝFOJF QSF [ÈLB[OÓLB T OÈTMFEOPV
SFBMJ[ÈDJPV,WBMJUVBÞƢJOOPTǅOBÝJDI[BSJBEFOÓQSFWFSVKFNFSP[CPSPNWPEZQPEPEBOÓUFDIOPMØHJF BCZ
[ÈLB[OÓL J OBÝB mSNB NBMB JTUPUV EPCSF WZLPOBOFK QɀÈDF ;ÈLB[OÓL TB NÙäF TQPƶBIOÞǅ OB OBÝV
TUBSPTUMJWPTǅJQPSFBMJ[ÈDJJSJFÝFOJB/B[ÈLMBEFTMFEPWBOJBQSFTOFTUBOPWFOâDITFɀWJTOâDIJOUFɀWBMPWIP
WƢBT TLPOUBLUVKFNF B VQP[PSOÓNF OB TFɀWJT [BSJBEFOJB $FMâ LPNQMFY OBÝJDI TMVäJFC TQSFWÈE[B
PECPSOPTǅ  PDIPUB  TUBSPTUMJWPTǅ  B EPEɀäJBWBOJF FUJDLâDI QSJODÓQPW  BLP [ÈLMBEOÏ QSFEQPLMBEZ OBÝFK
PECPSO
ƢJOOPTUJ
 ;ÈSPWFƹ TB VTJMVKFNF WZCVEPWBǅ V ƶVEÓ WÝFULâDI WFLPWâDI LBUFHØSJÓ VWFEPNFMâ W[ǅBI L WPEF  BLP L
OBKDFOOFKÝJFNVQSÓSPEOÏNVCPIBUTUWV LUPSÏKFQPUSFCOÏDIɀÈOJǅ BCZTNFIP[BDIPWBMJWƢPOBKMFQÝFK
LWBMJUF QSF CVEÞDF HFOFɀÈDJF ;B UâNUP ÞƢFMPN SFBMJ[VKFNF  NOPäTUWP PTWFUPWâDI QSPKFLUPW W
NBUFSTLâDI B [ÈLMBEOâDI ÝLPMÈDI  W OFNPDOJDJBDI B [EɀBWPUOÓDLZDI [BSJBEFOJBDI ;BCF[QFƢVKFNF
PCƢFSTUWFOJF LWBMJUOPV VQɀBWFOPV WPEPV OB SÙ[OZDI ÝQPɀUPWâDI  LVMUÞSOZDI B TQPMPƢFOTLâDI
QPEVKBUJBDI
 "LPKFEJOÈmSNBOB4MPWFOTLVTB[BNFSJBWBNFOBÞƢJOOÏPETUɀBƹPWBOJFBNØOOZDIJØOPW LUPSÏTBEP
WPEZEPTUÈWBKÞWEÙTMFELVQSJSPE[FOFQSFCJFIBKÞDFIPQSJFTBLVQSJFNZTFMOâDIBQPƶOPIPTQPEÈSTLZDI
IOPKÓWEPQPWSDIPWâDIJQPEQPWSDIPWâDIWÙE/PWJOLPVWOBÝFKƢJOOPTUJKF[WZÝPWBOJFQ)WPEZWâSPCB
[ÈTBEJUFKäJWFKWPEZ LUPɀÈNÈWFEFDLZQSFVLÈ[BOÏCMBIPEBSOÏÞƢJOLZOBƶVETLÏ
[EɀBWJFQPEQPSVKF[MFQÝPWBOJF[EɀBWPUOÏIPTUBWVBJNVOJUVPSHBOJ[NV
 ÀLÈMBOBÝJDIƢJOOPTUÓKFÝJSPLÈ6QɀBWVKFNFWPEVQSFSPEJOOÏEPNZ CZUZ WFSFKOÏJOÝUJUÞDJF mSNZ BMF
QPTLZUVKFNF SJFÝFOJB J QSF  QPƶOPIPTQPEÈSTUWP  QPUɀBWJOÈSTUWP  IPUFMJFSTUWP  FOFSHFUJLV   QSJFNZTFM 
PCFDOÏBWFSFKOÏWPEPWPEZBQPEPCOF




 ÀLÈMBOBÝJDIƢJOOPTUÓKFÝJSPLÈ6QɀBWVKFNFWPEVQSFSPEJOOÏEPNZ CZUZ WFSFKOÏJOÝUJUÞDJF mSNZ BMF
QPTLZUVKFNF SJFÝFOJB J QSF  QPƶOPIPTQPEÈSTUWP  QPUɀBWJOÈSTUWP  IPUFMJFSTUWP  FOFSHFUJLV   QSJFNZTFM 
PCFDOÏBWFSFKOÏWPEPWPEZBQPEPCOF

;BCF[QFƢVKFNF
t MBCPɀBUØSOFBOBMâ[ZLWBMJUZWPEZ
t ÞQɀBWVQ)WPEZUFDIOPMØHJFQSFWâSPCV[ÈTBEJUFKäJWFKWPEZ LUPɀÈNÈWâOJNPƢOÏ
 WMBTUOPTUJQPEQPSVKF[MFQÝPWBOJF[EɀBWPUOÏIPTUBWVBJNVOJUVPSHBOJ[NV
t PETUɀBƹPWBOJFEVTJƢOBOPW BNØOOZDIJØOPW äFMF[B NBOHÈOV Bɀ[ÏOV ǅBäLâDILPWPW
t ÞQɀBWBTFO[PSJDLâDIWMBTUOPTUÓWPEZPETUɀBƹPWBOJFOFäJBEVDFIPQBDIV DIVUJB[ÈLBMV
t NFDIBOJDLÞmMUɀÈDJVPETUɀÈOFOJFISVCâDIBKFNOâDIOFƢJTUÙU
t DIMPɀÈDJVBEFDIMPɀÈDJVWPEZ 67MBNQZ[BCF[QFƢFOJFNJLSPCJPMPHJDLFKOF[ÈWBEOPTUJWPEZ
t SFWFɀ[OÏPTNØ[ZOBKÞƢJOOFKÝÓ[OÈNZTQÙTPCÞQɀBWZWPEZ
t OÈQPKPWÏBVUPNBUZ[BCF[QFƢPWBOJFBTLWBMJUƹPWBOJFQJUOÏIPSFäJNV
t NJOFɀBMJ[ÈDJVWPEZ EFNJOFɀBMJ[BƢOÏMJOLZ 
t [NÊLƢPWBOJFWPEZQSFLPUPMOFCZUPWÏESVäTUWÈBTQPMPƢFOTUWÈCZUPW FOFSHFUJLB TUBWFCOÏmSNZ 
 SPEJOOÏEPNZ 
t OÈWSIBNPOUÈäƢJTUJƢJFLPEQBEPWâDIWÙE ƢFSQBDJVUFDIOJLV
t WƾUBOJFTUVEOÓWɀÈUBOFVSƢFOJBNJFTUBWɀUVBWZIPUPWFOJB[ÈWFSFƢOÏIPQSPUPLPMVLWBMJUZWPEZ    
 BƢFSQBDÓDITLÞÝPL
t QPɀBEFOTUWP LPO[VMUBƢOÈƢJOOPTǅ QɀBWJEFMOâ[ÈSVƢOâBQP[ÈSVƢOâTFɀWJT

4NFUVQSFWÈTOFQSFUɀäJUFIPEÓOoOPOTUPQMJOLB
/BIMÈTFOÏQPSVDIZPETUɀBƹVKFNFEPIPEÓO
/BIMÈTFOÏQPSVD
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PF1 POTRUBNÝ FILTER
Priehľadný kryt, filtre pre všestranné využitie na úpravu vody pre
domácnosti a priemysel
Možnosť použitia ako mechanický filter, zachytáva piesok, bahno,
mechanické nečistoty nad 20 mikrónov.
Podľa typu náplne aj iné využitie. Rozmer: doplníme

PF3 POTRUBNÝ FILTER
Priehľadný kryt, filtre pre všestranné využitie na úpravu vody pre
domácnosti a priemysel
Možnosť použitia ako mechanický filter, zachytáva piesok, bahno,
mechanické nečistoty nad 20 mikrónov.
Podľa typu náplne aj iné využitie. Rozmer: doplníme

PF3 DUO POTRUBNÉ FILTRE
Priehľadný kryt, filtre pre všestranné využitie na úpravu vody pre
domácnosti a priemysel
Možnosť použitia 1 stupeň ako mechanický filter, zachytáva piesok, bahno,
mechanické nečistoty nad 20 mikrónov.
2 stupeň podľa typu náplne aj iné využitie. Rozmer: doplníme
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PF3 DUO POTRUBNÉ FILTRE
Priehľadný kryt, filtre pre všestranné využitie na úpravu vody pre
domácnosti a priemysel
1 stupeň- Mechanický filter z premývateľného nylónu účinne odstráni z
vody mechanické nečistoty nad 20 mikrónov
2 stupeň- SILIPHOS slúži pre ochranu vodovodných systémov pre pitnú,
priemyselnú a úžitkovú vodu.

SILIPHOS 600g
Silikátové gulicky, ktoré obaľujú Ca+, Mg, Fe, Mn, a zabraňujú ich
usádzaniu, zároveň siliphos vytvára na potrubí
ochranný film a chráni ho pred agresívnym účinkom vody. pre PF3
potrubné filtre

FILTRAČNÁ VLOŽKA

Skladaný polypropylén, pre mechanickú filtráciu odstráni piesok, bahno,
hrdzu nad 20 mikrónov využitie pri mechanickej filtrácii
napríklad ako odpieskovacie filtre pre čerpadlá.

'"
"

!

FILTRAČNÁ VLOŽKA
Vinutý polypropylén, pre mechanickú filtráciu odstráni piesok, bahno,
hrdzu nad 20 mikrónov

AKTÍVNE UHLIE
Sypané, využitie pre PF3 DUO za mechanicky filter, aktívne uhlie
redukuje zápach, chuť je účinný na
redukciu chlóru a škodlivých organických látok

BATÉRIOVÝ FILTER
Základná úprava akejkoľvek pitnej vody, odstraňuje z vody chuť, zápach,
chlór 99%, organické zlúčeniny 99%,
piesok a hrdzu 99%, pesticídy 99%. Kapacita zariadenia 760l vody alebo
2-3 mesiace na studenú vodutiez odstráni nebezpečné
trihalometany až na 99%.

'"
"

PULTOVÝ FILTER SC5
Jednoduché a vysoko nenáročné zariadenie, ktoré je bežnou súčasťou
každej domácnosti na doúpravu pitnej vody.
mechanický filter + aktívne uhlie na studenú vodu, filter zachytáva
organické zlúčeniny (pesticídy a herbicídy) upravuje chuť vody a účinné
odstráni chlór.
cenovo nenáročný kapacita filtra 8000l vody alebo 6 mesiacov.

PRÁČKOVÝ FILTER
Jednorazový, mechanický filter + siliphos kapacita 12 000l vody alebo 1
rok
je určený pre práčky a umývačky riadu, zbavuje vodu mechanických
nečistôt do 15 mikrónov, upravuje vodu a tým zamedzuje
tvorbe usadenín z prania alebo umývania riadu dlhodobo chráni
zariadenia

SPRCHOVÝ FILTER
Jednorazový, kapacita 12 000l vody (závisí od kvality vody) odstráni z
vody organické znečistenie, chlór, chloroform,
fenol, zjemní podráždenie kože a zabraňuje vysúšaniu, voda je po
vyčistení príjemná a zdravá jednak na vlasy ale aj na pokožku
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KLÚČ NA POTRUBNÉ FILTRE
biely, plastový

MONTÁŽNA DOSKA PRE POTRUBNÉ FILTRE
modrá, plast, hrúbka 2mm

PRÁČKOVÝ FILTER
S vymeniteľnou náplňou, je určený pre práčky a umývačky
riadu, upravuje vodu a tým zamedzuje
tvorbe usadenín z prania alebo umývania riadu dlhodobo chráni
zariadenia
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SILIPHOS 300g
Silikátové gulicky, ktoré obaľujú Ca+, Mg, Fe, Mn, a zabraňujú ich
usádzaniu, zároveň siliphos vytvára na potrubí
ochranný film a chráni ho pred agresívnym účinkom vody. pre PF1
potrubne filtre

NÁPLŇ DO PRÁČKOVÉHO FILTRA 80g
Životnosť 6 mesiacov podla spotreby vody.
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GUĽOVÝ KÚPEĽOVÝ FILTER
Odstraňuje chlór a zabraňuje rozmnožovaniu baktérií
Guľový kúpeľový filter je pre Vás i Vaše dieťatko vynikajúcim riešením
s jednoduchým použitím pre jemný kúpeľ vo vani. Je tiež vhodný pre ľudí
s citlivou a podráždenou pokožkou. Zlepšuje kvalitu vody kúpeľa, čím
zvyšuje jej zdravotný účinok a obnovuje kozmetické vlastnosti vody na
vlasy a pokožku.
Použitie:"Filter""ponorte"do"vane"pred"samotným"kúpeľom,"k"odchlórovaniu"
dochádza"pri"opakovaných"pohyboch""guľovým"filtrom"po"povrchu"vody"približne"
3"minúty."
Životnosť:"400""kúpeľov,"alebo"12"mesiacov"v"závislosti"od"kvality"vody"

"26"UɀBEF4MPWBLJBTSP +FTFOTLÏIP ;WPMFO
UFMGBY FNBJMJOGP!BRVBUɀBEFTL
XXXBRVBUɀBEFTL

